
 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN 

Ngày 13 tháng 4 năm 2022 
 

Thời gian Nội dung 

 I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông 

7h30 * Đăng ký tham dự Đại hội 

 - Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến. 

- Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông. 

8h30 * Khai mạc Đại hội 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông. 

- Giới thiệu nhân sự Đại hội. 

- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội. 

8h50 II. Trình Đại hội thông qua các nội dung 

 1. Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động 2021 và Định 

hướng năm 2022. 

2. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh 

năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022. 

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. 

4. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 

5. Báo cáo Tóm tắt BCTC của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán và 

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên 

BKS, thành viên BĐH Công ty năm 2021 và phương án trả tiền lương, thù lao 

cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên BĐH Công ty năm 2022. 

7. Tờ trình Ký hợp đồng mua bán xăng dầu. 

 8. Thảo luận các vấn đề tại Đại hội. 

 III. Phát biểu của Đại biểu lãnh đạo cấp trên  

 IV. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung họp.  

 V. Kết thúc Đại hội 

 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

11h30 - Bế mạc Đại hội. 
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